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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2010)0083),

– gelet op artikel 291, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie internationale 
handel, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie 
cultuur en onderwijs en de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2 verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er dienen criteria te worden vastgesteld 
om de procedure te bepalen die gebruikt 
moet worden voor de vaststelling van de 
uitvoeringshandelingen. Om een grotere 
samenhang tot stand te brengen en ervoor 
te zorgen dat de procedurele voorschriften 
in verhouding staan tot de aard van de vast 
te stellen uitvoeringshandelingen, moeten 

(8) Er dienen criteria te worden vastgesteld 
om de procedure te bepalen die gebruikt 
moet worden voor de vaststelling van de 
uitvoeringshandelingen. Om een grotere 
samenhang tot stand te brengen en ervoor 
te zorgen dat de procedurele voorschriften 
in verhouding staan tot de aard van de vast 
te stellen uitvoeringshandelingen, moeten 



PE441.207v01-00 6/15 PR\817540NL.doc

NL

die criteria bindend zijn. die criteria bindend zijn in de zin dat de 
onderzoeksprocedure alleen kan worden 
gebruikt wanneer aan de criteria is 
voldaan.

Or. en

Motivering

De aard van de criteria voor de keuze van de raadplegingsprocedure of de 
onderzoeksprocedure moet worden verduidelijkt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het Europees Parlement en de 
Raad kunnen de Commissie op elk 
moment te kennen geven dat zij van 
mening zijn dat een 
ontwerpuitvoeringshandeling de bij het 
basisbesluit verleende 
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In 
een dergelijk geval onderwerpt de 
Commissie de desbetreffende 
ontwerpmaatregel aan een hernieuwd 
onderzoek en brengt zij het Europees 
Parlement en de Raad op de hoogte van 
de actie die zij overweegt te ondernemen 
en van de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Een recht van controle, zoals voorheen voorzien in artikel 8 van het comitologiebesluit, heeft 
elke medewetgever nodig om aan de Commissie in een vroeg stadium kenbaar te kunnen 
maken dat hij van mening is dat een ontwerpuitvoeringsmaatregel de bij het basisbesluit 
verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. 



PR\817540NL.doc 7/15 PE441.207v01-00

NL

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Besluit 1999/468/EG dient te worden 
ingetrokken. Om de overgang tot stand te 
brengen tussen de regeling van Besluit 
1999/468/EG en deze verordening moet 
elke verwijzing in bestaande wetgeving
naar procedures uit dat besluit - met 
uitzondering van de in artikel 5 bis van dat 
besluit bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing worden beschouwd als een 
verwijzing naar de overeenkomstige 
procedures in deze verordening. De
gevolgen van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG moeten worden 
gehandhaafd voor de toepassing van de 
bestaande basisbesluiten die naar dat 
artikel verwijzen.

(14) Besluit 1999/468/EG dient te worden 
ingetrokken en verwijzingen in bestaande 
basisbesluiten naar de procedures uit dat 
besluit moeten zo spoedig mogelijk en in 
elk geval uiterlijk 31 december 2012 
worden aangepast aan de nieuwe regels 
inzake gedelegeerde bevoegdheden en 
uitvoeringsbevoegdheden die zijn 
vastgelegd in de artikelen 290 en 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. In afwachting van deze 
aanpassing moeten, om de overgang tot 
stand te brengen tussen de regeling van 
Besluit 1999/468/EG en deze verordening,
de in deze verordening bedoelde 
procedures voorlopig worden toegepast 
wanneer bestaande wetgeving verwijst 
naar procedures uit dat besluit - met 
uitzondering van de in artikel 5 bis van dat 
besluit bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing die voorlopig van toepassing 
moet blijven.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bovengenoemde aanpassing heeft 
in de eerste plaats betrekking op de 
beleidsterreinen waar artikel 251 van het 
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Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap niet van toepassing was en 
waar nu de gewone wetgevingsprocedure 
geldt.

Or. en

Motivering

Prioritaire aanpassing aan de bepalingen inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
dient plaats te vinden op de beleidsterreinen waar de medebeslissingsprocedure niet van 
toepassing was en waar nu de gewone wetgevingsprocedure geldt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij het op grond 
van een juridisch bindende handeling van 
de Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
vereist is dat de vaststelling van bindende
uitvoeringshandelingen door de Commissie 
aan de controle van lidstaten is 
onderworpen.

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij op grond van 
een juridisch bindende handeling van de 
Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden 
noodzakelijk blijken en vereist is dat de 
vaststelling van uitvoeringshandelingen 
door de Commissie aan de controle van 
lidstaten is onderworpen.

Or. en

Motivering

In de formulering van dit artikel moet expliciet tot uiting komen dat artikel 291 VWEU het 
aan het Parlement en de Raad overlaat om situaties vast te stellen waarin uniforme 
voorwaarden noodzakelijk zijn ter uitvoering van handelingen die in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure zijn vastgesteld en waarin dus uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie moeten worden overgedragen, en om te bepalen welke controles door de lidstaten 
van toepassing zijn op de uitoefening van dergelijke uitvoeringsbevoegdheden.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer geen advies is uitgebracht, kan
de Commissie de ontwerp-maatregelen 
vaststellen. Wanneer de Commissie de 
ontwerp-maatregelen niet vaststelt, kan de 
voorzitter een gewijzigde versie van de 
ontwerp-maatregelen aan het comité 
voorleggen.

4. Wanneer geen advies is uitgebracht, stelt
de Commissie de ontwerp-maatregelen niet 
vast. De voorzitter kan de ontwerp-
maatregelen ter verdere bespreking aan 
het comité voorleggen of een gewijzigde 
versie van de ontwerp-maatregelen aan het 
comité voorleggen.

Or. en

Motivering

De vaststelling van een uitvoeringsmaatregel in het kader van de onderzoeksprocedure dient 
alleen plaats te vinden na duidelijke goedkeuring van het comité.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zendt de in lid 1, 
letters c) en e) bedoelde documenten 
formeel aan het Europees Parlement en 
de Raad en tegelijkertijd aan de leden van 
het comité toe.

Or. en

Motivering

Aan het comité voorgelegde ontwerpmaatregelen, met inbegrip van eventuele daaropvolgende 
gewijzigde versies, en de definitieve ontwerpmaatregelen moeten niet alleen voor de wetgever 
toegankelijk zijn, maar ook actief aan de wetgever worden bekendgemaakt zodra ze 
beschikbaar komen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de Commissie op elk moment te 
kennen geven dat zij van mening zijn dat 
een ontwerpuitvoeringshandeling de bij 
het basisbesluit verleende 
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In 
een dergelijk geval onderwerpt de 
Commissie de desbetreffende 
ontwerpmaatregel aan een hernieuwd 
onderzoek en brengt zij het Europees 
Parlement en de Raad op de hoogte van 
de actie die zij overweegt te ondernemen 
en van de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Een recht van controle, zoals voorheen voorzien in artikel 8 van het comitologiebesluit, heeft 
elke medewetgever nodig om aan de Commissie in een vroeg stadium kenbaar te kunnen 
maken dat hij van mening is dat een ontwerpuitvoeringsmaatregel de bij het basisbesluit 
verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Aanpassing van bestaande besluiten
Vóór uiterlijk 31 december 2012 evalueert 
de Commissie de basisbesluiten die zijn 
vastgesteld vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening teneinde deze besluiten 
aan te passen aan de nieuwe regels inzake 
gedelegeerde bevoegdheden en 
uitvoeringsbevoegdheden die zijn 
vastgelegd in de artikelen 290 en 291 
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VWEU. De Commissie brengt regelmatig 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de vorderingen van deze 
evaluatie. De verslagen gaan zo nodig 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 
betreffende aanpassing heeft in de eerste 
plaats betrekking op de beleidsterreinen 
waar artikel 251 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
niet van toepassing was en waar nu de 
gewone wetgevingsprocedure geldt.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval. Prioritaire aanpassing aan de bepalingen inzake 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen dient plaats te vinden op de beleidsterreinen waar de 
medebeslissingsprocedure niet van toepassing was en waar nu de gewone 
wetgevingsprocedure geldt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassing van bestaande basisbesluiten Overgangsmaatregelen van toepassing op 
bestaande basisbesluiten

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening vastgestelde 
basisbesluiten voorzien in de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende 
regels van toepassing: 

In afwachting van de aanpassing 
overeenkomstig artikel 9 bis van vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
vastgestelde basisbesluiten die voorzien in 
de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende 
regels van toepassing:

(a) verwijzingen naar artikel 3 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 4 van deze 
verordening;

(a) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 3 van Besluit 1999/468/EG, is de in 
artikel 4 van deze verordening genoemde 
raadplegingsprocedure van toepassing;

(b) verwijzingen naar de artikelen 4 en 5 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 5 van deze 
verordening;

(b) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
de artikelen 4 en 5 van 
Besluit 1999/468/EG, is de in artikel 5 van 
deze verordening genoemde 
onderzoeksprocedure van toepassing;

(c) verwijzingen naar artikel 6 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 6 van deze 
verordening;

(c) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 6 van Besluit 1999/468/EG, is 
artikel 6 van deze verordening van 
toepassing;

(d) verwijzingen naar de artikelen 7 en 8 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 8 van deze 
verordening.

(d) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
de artikelen 7 en 8 van 
Besluit 1999/468/EG, is artikel 8 van deze 
verordening van toepassing;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
 Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 3 en 7 van deze verordening 
zijn van toepassing op alle bestaande 
comités.

Voor de toepassing van lid 1 zijn de
artikelen 3 en 7 van deze verordening van 
toepassing op alle bestaande comités.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval.
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TOELICHTING

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie maakt een nieuw onderscheid 
tussen gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) en uitvoeringshandelingen (artikel 291 
VWEU). De eerstgenoemde handelingen zijn van min of meer wetgevende aard en zijn 
onderworpen aan controle per geval door de wetgever van de Unie.  Het Parlement heeft 
hierover op 5 mei 2010 een resolutie aangenomen ("bevoegdheidsdelegatie") (1). De tweede 
categorie handelingen wordt in het Verdrag gepresenteerd als een uitzondering op de regel dat 
de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het nemen van alle maatregelen van intern recht die 
nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie. Indien het nodig 
is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden 
uitgevoerd, worden bij die handelingen uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie 
toegekend (2) waarop de lidstaten controle uitoefenen (3). Het Parlement is nu in het kader 
van de gewone wetgevingsprocedure medeverantwoordelijk voor het vaststellen van de wijze 
waarop deze controle wordt uitgeoefend (4).

De rapporteur schaart zich in beginsel achter het voorstel en stelt in zijn ontwerpverslag 
verschillende kwesties aan de orde die hij voor het Parlement van cruciaal belang acht en die 
in de wetgevingstekst moeten worden behandeld. 

In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat de door de Commissie in artikel 10 voorgestelde 
automatische aanpassing van de bestaande comitologieprocedures slechts een 
overgangsregeling is die geen afbreuk doet aan een komende aanpassing via de 
wetgevingsprocedure om met elk speciaal geval rekening te houden. Om praktische redenen 
en met het oog op de rechtszekerheid dient deze aanpassing binnen een bepaalde termijn te 
geschieden, waaruit de inzet van alle betrokken instellingen moet blijken om de wijzigingen 
van het juridische kader van de Unie als gevolg van het Verdrag van Lissabon in de praktijk 
om te zetten (zie amendementen 3, 4, 9, 10 en 11).

In de tweede plaats acht de rapporteur de verstrekking van informatie aan het Parlement en de 
Raad van groot belang. Aangezien het de wetgever is die beslist of gebruik wordt gemaakt 
van gedelegeerde handelingen en/of uitvoeringshandelingen en die de wijze van controle 
vaststelt die van toepassing is op beide categorieën handelingen (uitvoeringshandelingen in 
het hier behandelde voorstel), moeten het Parlement en de Raad door de Commissie worden 
geïnformeerd over de wijze waarop zij de uitvoeringsbevoegdheden uitoefent. 
Ontwerpuitvoeringshandelingen (met inbegrip van daaropvolgende ontwerpen als het eerste 
ontwerp wordt gewijzigd) moeten daarom aan het Parlement en de Raad worden toegezonden 
(zie amendement 7). Hierdoor kan de medewetgever in een zo vroeg mogelijk stadium 
reageren als hij van mening is dat een ontwerpuitvoeringsmaatregel de in een basisbesluit aan 
de Commissie verleende bevoegdheden overschrijdt. De Commissie is vervolgens verplicht 
de wetgever op de hoogte te stellen van de actie die zij naar aanleiding van de reactie van het 
Parlement of de Raad overweegt te ondernemen en van de redenen daarvoor (zie 
amendementen 2 en 8).

In de derde plaats wil de rapporteur de zin verduidelijken waarin de criteria voor de keuze van  
de onderzoeksprocedure of de raadplegingsprocedure voor de wetgever als "bindend" worden 
beschouwd (zie amendement 1).
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De rapporteur zou willen wijzen op de expliciete formulering in het Verdrag en op de inherent 
discrete rol van de wetgever bij het bepalen of aan de voorwaarden ervan is voldaan. Verder 
moet in de verordening worden erkend dat sommige uitvoeringshandelingen niet-bindend 
kunnen zijn (zie amendement 5).

Tot slot wordt in het ontwerpverslag ingegaan op de vraag wat de gevolgen voor de 
Commissie zijn als het comité geen advies uitbrengt (zie amendement 6).


